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1. Aktivitetet  nga Programi i Vazhdueshëm për Arsimim 

Ligjor   

 

Tryezë diskutimesh: Marrëveshja për Pranimin e Fajësisë 

Më 8 dhjetor 2011,  IGJK ka real-

izuar tryezën e diskutimeve nga 

lëmia penale me temën e lart-

shënuar. 

 

Qëllimi i kësaj tryeze ishte 

shpjegimi në lidhje me institutin e 

së drejtës  “ Marrëveshja për 

Pranimin e Fajësisë” dhe aplikimi 

i drejtë i këtij instituti, meqë është 

një institut i ri dhe gjyqtarët dhe 

prokurorët kanë nevojë për të 

zhvilluar njohuritë e tyre për këtë 

institut. 

Objektivat  mësimore të kësaj 
tryeze ishin që  gjyqtarët dhe pro-
kurorët pas përfundimit të kësaj 
tryeze do të jenë në gjendje që: 

 të zbatojnë Marrëveshjen për 

Pranimin e Fajësisë në 

mënyrë të drejtë; 

 

 prokurorët  të kuptojnë 

rolin e tyre në negocimin e 

marrëveshjes për pranimin 

e fajësisë;  

 

 kuptojnë dhe njohin se-

ancën e shqyrtimit kryesor 

në të cilën vendoset për 

pranimin e fajësisë. 

 

Tryeza u zhvillua përmes: prezan-

timit të shkurtër teorik, diskutimit 

të shembujve nga praktika gjy-

qësore vendore dhe ajo ndërkom-

bëtare lidhur me institutin e Mar-

rëveshjes për pranimin e fajësisë, 

si dhe ndarjes ne grupe te vogla.  

 

Gjatë gjithë kohës u zhvilluan 

diskutime interaktive me qëllim të 

sqarimit të dilemave me rastin e 

aplikimit të këtij instituti në 

punën e tyre të përditshme, duke 

pasur parasysh gjithnjë edhe uni-

fikimin e praktikës gjyqësore me 

rastin e aplikimit të këtij instituti. 

 

Përfitues ishin gjyqtarët dhe pro-

kurorët. 
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“Konferenca Vjetore e Drejtësisë për të Mitur” Hotel ‘Emerald, Prishtinë 

Më 09 Dhjetor 2011, në Prishtinë është mbajtur 

“Konferenca Vjetore e Drejtësisë për të Mitur”. 

 

Kjo konferencë është organizuar nga IGJK në 

mbështetje të projektit për reformat e sistemit të dre-

jtësisë për të mitur në Kosovë (faza e dytë periudha 

2010-2012), i  menagjuar nga UNICEF dhe 

 financuar nga Komisioni Evropian zyra në Prishtinë. 

Në këtë konferencë  janë diskutuar sfidat dhe problemet 

kryesore të shfaqura gjatё zbatimit të ligjshmёrisё nё 

fushën e drejtёsisё për të mitur në Kosovë si dhe janë 

nxjerr rekomandime konkrete për përmirësimin e 

gjendjes në këtë fushë. 

 

Objektivat kryesore të konferencës ishin: 

 Të kuptuarit e problemeve kyçe me të cilat balla     

       faqohet sistemi i drejtësisë për të mitur në Kosovë. 

 Analizimi i rekomandimeve të bëra në pesë tryezat  

       regjionale në fushën e drejtësisë për të mitur. 

 Të zhvillohen zgjidhje për problemet e identifi-

kuara si dhe të përshkruhen ‘hapat e ardhshëm’. 

 

Pjesëmarrës në konferencë ishin: kryetarët e gjykatave 

të qarkut dhe atyre komunale, kryeprokurorët e proku-

rorive të qarkut dhe atyre komunale, gjyqëtarë dhe pro-

kurorë për të mitur, përfaqësues nga Ministria e Dre-

jtësisë, Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Evropian, Oda e 

Avokatëve, Drejtorët regjional të Shërbimit Sprovues, 

Komisioni për Ndërmjetësim, përfaqësues nga Policia e 

Kosovës, dhe nga Departamenti i Mirëqenës Sociale.   

Tryezë diskutimesh:  Procedura e Shkurtër  

Më  14  dhjetor 2011, IGJK ka realizuar sesionin tra-

jnues nga lëmia penale me temë “Procedura e 

Shkurtër”. 

Qëllimi i kësaj tryeze ishte interpretimin e dispozitave 

të cilat përcaktojnë veprat penale për të cilat është para-

shikuar dënimi me gjobë ose me burgim deri në tri vjet 

analizimi si dhe nxjerrja e konluzioneve me qëllim të 

eliminimit të dilemave ngjatë punës praktike.  

Objektivat mësimore të këtij trajnimi ishin që 

pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 interpretojnë dhe zbatojnë sa më drejtë dispozi-

tat ligjore lidhur me procedurën e shkurtër; 

 vlerësojnë rastet kur  gjykata nuk mban shqyr-

tim gjyqësor; 

 dallojnë paraburgimin në procedurën e 

shkurtër. 

 

Në tryezë u diskutua lidhur me  mundësitë ligjore që i 

ka prokurori për të kërkuar shqiptimin e një ose më 

shumë dënimeve,  apo të vërejtjes  gjyqësore. 

Gjithashtu u trajtuan  çështjet  problematike që shfaqen 

në praktikë me qëllim të unifikimit të zbatimit të dis-

pozitave ligjore që e rregullojnë këtë sferë.  

Tryeza u zhvillua edhe përmes prezantimit dhe 

diskutimit interaktiv të shembujve nga praktika 

gjyqësore.    

 

Përfitues ishin gjyqtarët dhe prokurorët të të 

gjitha regjioneve të Kosovës kryesisht të nivelit 

komunal, si dhe ata nga gjykatat e qarkut dhe për 

kundërvajtje. 
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Konventa e Kombeve të Bashkuara për Kontratat për Shitjen Ndërkombëtare të Mallrave – 

KSHNM” 

Më 14 dhjetor 2011, IGJK nё bashkëpunim me projektin 

e USAID/SEAD , Sistemi i Përmbarimit të Mar-

rëveshjeve dhe Vendimeve në Kosovë organizoi tra-

jnimin  me temën e lartshënuar. 

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte që pjesëmarrësve tu ofrohen 

njohuri të përgjithshme për Konventën e Kombeve të 

bashkuara në shitjen ndërkombëtare të mallrave. 

 

Gjatë këtij trajnimi u trajtuan çështjet në lidhje me:  

 

Aplikimin e KSHNM në Kosovës, historikun dhe 

vështrimin e përgjithshëm të KSHNM-së, strukturën, 

fushëveprimin e aplikimit të Konventës, interpretimin e 

Konventës standardet e interpretimit, interpretimin e dek-

laratave të palëve, fushëveprimin e aplikimit të Kon-

ventës, Rregullat për fushëveprimin e aplikimit- Kontrata 

për shitjen e mallrave dhe lidhja me shtetin palë të Kon-

ventës. 

Në këtë trajnim përveç tjerash u diskutuan edhe çështje 

që kanë të bëjnë me formimin e kontratës, modelin tradi-

cional të ofertës dhe pranimit, obligimet e shitësit,  

Më 16 dhjetor 2011, IGJK në bashkëpunim me 

Zyrën e OSBE-së për Institucione Demokratike 

dhe të Drejta të Njeriut ( ODIHR) organizoi semi-

narin me temën  “Ndjekja e Krimeve të Urrejtjes”. 

 

Qëllimi i këtij seminari ishte që pjesëmarrësve tu 

ofrohen njohuri të përgjithshme për ekzaminimin e  

krimeve të urrejtjes përmes   Standardeve 

Ndërkombëtare dhe Regjionale dhe kornizës lig-

jore vendore si dhe identifikimin, hetimin  dhe 

ndjekjen e krimeve të urrejtjes. 

 

Objektivat kryesore e këtij seminari ishin që 

pjesëmarrësit të jenë në gjendje që: 

 

 të kuptojnë se çka janë krimet e urrejtjes; 

 të dallojnë krimet e urrejtjes nga krimet tjera; 

 të identifikojnë krimet e urrejtjes. 

 

Gjatë këtij seminari u prezantua edhe broshura “ 

Të kuptuarit e Krimeve të Urrejtjes” e përgatitur 

nga OSBE/ODIHR si dhe u ilustruan disa raste 

praktike.  

 

Përfitues të këtij seminari ishin: gjyqtarë dhe pro-

kurorë nga të gjitha regjionet e Kosovës. 

 

 

konformitetin e mallrave si dhe të drejtat industriale dhe 

intelektuale. 

 

Përfitues ishin gjyqtarët dhe prokurorët të të gjitha reg-

jioneve të Kosovës të nivelit komunal dhe ata nga gjykatat 

për kundërvajtje. 

 

Seminar: Ndjekja e Krimeve të Urrejtjes 
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Trajnim: Procedura e ekzekutimit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Më 07 dhjetor 2011, IGJK  në bashkëpunim me projektin e USAID/SEAD, Sistemi i Përmbarimit të Mar-

rëveshjeve dhe Vendimeve në Kosovë, ka realizuar një sesion trajnues për zyrtarët përmbarues me temë: Pro-

cedura e ekzekutimit. 

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte që zyrtarëve përmbarues t’u ofrohen njohuri të specializuara për procedurën 

përmbarimore me theks të veçantë lidhur me propozimin përmbarimor dhe rastet e përmbarimit civil në sen-

det e luajtshme dhe nga xhirollogaritë bankare. 

 

Objektivat kryesore të këtij trajnimi ishine që pjesëmarrësit pas përfundimit të këtij trajnimi të jenë në 

gjendje të: 

 

 identifikojnë rastet kur përmbarimi në situata faktike është i pamundshëm për shkak të pengesave ligjore në 

ligjin aktual të përmbarimit; 

 krahasojnë sistemin e përmbarimit në Kosovë me vendet tjera në rajon dhe njohin edhe sistemin e përm-

barimit privat. 

 

Gjatë këtij trajnimi në detale u trajtuan përmbarimi në paluajtshmëri, në llogaritë bankare të klientëve dhe 

aplikimi i gjobave për mosrespektim të vendimit të gjykatës. 

 

Me rastin e trajtimit të kësaj materie nga ana e zyrtarëve përmbarues u vunë në pah vështirësitë për shkak të 

numrit të madh të lëndëve, kushtet e vështira dhe rrezikshmëria në punë gjatë procesit të përmbarimit të 

vendimeve. Gjithashtu gjatë këtij trajnimi në fokus ishte edhe udhëzimi i nxjerrë nga Banka Qendrore e Re-

publikës së Kosovës i cili kishte hyrë në fuqi nga data 5 gusht 2011 që referonte zbatimin e aktvendimeve për 

përmbarimin duke debituar llogaritë bankare të klientëve. 

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin zyrtarët përmbarues nga gjitha gjykatat e Kosovës. 

2. Aktivitetet  nga  Programi i Trajnimeve për Avancim (PTA) 
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Roli i bashkëpunëtorëve profesional në sistemin gjyqësor dhe prokurorial 

Me 12 dhjetor 2011, IGJK ka realizuar një sesion 

trajnues për bashkëpunëtorët profesional me 

temë “Roli i bashkëpunëtorëve profesional në 

sistemin gjyqësor dhe prokurorial”. 

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte që bash-

këpunëtorëve profesional  tu ofrohen njohuri të 

specializuara në  identifikimin e shkeljeve proce-

durale për përgatitjen e lëndëve për gjyqtarë apo 

prokurorë. 

 

Objektivat kryesore të këtij trajnimi ishin që 

pjesëmarrësit pas përfundimit të këtij trajnimi të 

jenë në gjendje të: 

 

 kuptojnë rolin e tyre në sistemin e drejtësisë, 

bazën ligjore e cila rregullon fushë veprim-

tarinë e bashkëpunëtorëve profesional, 

 njohin sjelljen e mirë dhe të pahijshme në bazë 

të rregullave dhe parimeve të Kodit të Etikës 

për Personelin Administrativ dhe 

 krahasojnë legjislacionin vendor me atë 

ndërkombëtar në këndvështrimin e gjykimit të 

drejtë sa i përket lirive dhe të drejtave the-

melore të njeriut. 

Çështjet të cilat u trajtuan gjatë këtij trajnimi 

ishin roli i bashkëpunëtorëve profesional në sis-

temin gjyqësor dhe prokurorial, etika dhe konfi-

dencialiteti për personelin e administratës gjy-

qësore, legjislacioni i Kosovës në raport me leg-

jislacionin ndërkombëtar – Ligji Ndërkombëtar 

për të Drejtat e Njeriut si dhe shkrimi ligjor i urd-

hëresave, aktvendimeve dhe aktgjykimeve. 

 

Gjatë trajnimit nga ana e bashkëpunëtorëve pro-

fesional u shfaqën mjaftë shqetësime sa i përket 

pozitës së tyre jo të favorshme financiare si dhe 

lidhur me vlerësimin e punën së tyre. Lidhur me 

vlerësimin e tyre u shprehen mendime se ai du-

het të bëhet nga gjyqtarët/prokurorët të cilët i 

ngarkojnë ata me lëndë.  

 

Këto dhe shqetësime tjera mbetën ti adresojnë në 

Këshillin Gjyqësor të Kosovës, ndërkaq sa i 

përket trajnimit ishin shumë mirënjohës ngase 

kjo do t’iu shërbejë në avancimin e njohurive 

profesionale. 

 

Përfitues ishin bashkëpunëtorët profesional të 

gjykatave dhe prokurorive të Kosovës. 
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Trajnimet në PFAL 

3. Aktivitetet nga Programin Fillestar për Arsimim Ligjor ( PFAL) 

 
Deri më 28 dhjetor 2011, në PFAL kanë 

vazhduar trajnimet për kandidatët e gjeneratës 

së IV në fazën e dytë dhe të tretë njëkohësisht.  

 

Trajnimet kanë vazhduar sipas planpro-

gramit të përcaktuar ku 3 ditë në javë kan-

didatët kanë ndjekur trajnimet në IGJK, 

ndërsa dy ditë tjera ka vazhduar trajnimi 

praktik në gjykata përkatësisht prokurori. 

 

Në të njëjtën kohë siç është bërë praktikë 

në fund të çdo faze, nga kandidatët bëhet 

vlerësimi i organizimit të trajnimeve, 

provimeve, trajnuesve dhe materialeve 

trajnuese.  

 

Në këtë periudhë janë duke u mbledhur 

formularët e vlerësimit për fazën e parë të 

PFAL 

të cilat do të përpunohen dhe mer-

ren masat adekuate për eliminimin 

e lëshimeve të mundshme të cilat 

mund të jenë të identifikuara dhe të 

bazuara. 

 

Me 13 dhjetor 2011, Drejtori i In-

stitutit Gjyqësor të Kosovës me 

anëtarë të stafit të IGJK-së reali-

zuan një vizitë në Gjykatën Ko-

munale në Prishtinë.  

 

Qëllimi i vizitës ishte takimi me 

Mentor dhe kandidatë të gjeneratës 

së IV të PFAL, rreth zhvillimit të 

trajnimeve praktike që mbahen nga 

ana e kandidatëve dhe mbikëqyrjen 

drejtpërdrejt nga mentorët. 

 

Gjatë kësaj kohe janë realizuar 

edhe disa aktivitet tjera të rregullta për real-

izimin e programit trajnues për vitin 2011 dhe 

përgatitjet për programin trajnues për vitin 

2012. 
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Konferenca Vjetore për Gjyqësorin e Kosovës 

 

Nën organizimin e përbashkët në mes të Gjykatës Supreme, Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Institutit 

Gjyqësor të Kosovës, dhe OSBE-së Misioni në Kosovë, më 3 dhjetor 2011 u organizua Konferenca 

Vjetore për Gjyqësorin e cila është konferenca parë e këtij lloji në Kosovë. 

Qëllimi i kësaj konference ishte diskutimi lidhur me pavarësinë e gjyqësorit dhe risitë lidhur me zba-

timin e Ligjit për Gjykatat, adresimin e çështjeve që ndërlidhen me Këshillin Gjyqësor të Kosovës, 

Gjykatën Supreme dhe me administrimin e drejtësisë si dhe raportimet nga të gjitha pesë gjykatat e 

qarkut lidhur me sfidat e identifikuara në procesin e zbatimit të Ligjit për Gjykatat dhe administrimin 

e drejtësisë. 

 

Në këtë konferencë morën pjesë të gjithë gjyqtarët e Kosovës të cilët patën rastin të shprehin 

shqetësimet e tyre për sfidat aktuale dhe ato që do të dalin si pasojë e zbatimit të Ligjit për Gjykatat, 

si dhe të japin alternativat për tejkalimin e këtyre sfidave. Konferencën e përshëndetën dhe mbajtën 

fjalime rasti edhe zëvendësshefi i Misionit të OSBE-së në Kosovë, Zëvendëskryeministri dhe Minis-

tri i Drejtësisë, udhëheqësi i Operacioneve në Zyrën Ndërlidhëse të Bashkimit Evropian në Kosovës, 

Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Kryetari i Gjykatës Supreme.   

                                     

Në këtë konference përveç tërë gjyqësorit në Kosovë, morën pjesë dhe të ftuar nga vendet e rajonit, 

përfaqësues të këshillave gjyqësore nga Turqia (përfshirë përfaqësuesit e Akademisë së Drejtësisë), 

Maqedonia, Mali i Zi si dhe nga Shqipëria. Morën pjesë edhe të ftuar nga institucionet ndërkom-

bëtare që mbështesin gjyqësorin e Kosovës.  

 

Përfundimet e kësaj konference do t’i shërbejnë sistemit gjyqësor të Kosovës në ngritjen e efikasitetit 

në zbatimin e reformave të parapara me Ligjin për Gjykata. 

4. Aktivitetet  tjera 
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Konferencë- Promovimi i udhërrëfyesi për mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje 

Udhërrëfyesi ofron informata esenciale edhe lidhur 

me ligjet me të cilat rregullohen rastet e dhunës në 

familje si dhe procedurat ligjore për mbrojtjen e vikti-

mave të kësaj dhune. 

 

Gjatë këti promovimi u theksua që ky udhërrëfyes do 

të ndihmojë në punën e përditshme të gjyqësorit si do 

të kontribuoj edhe më tutje në ngritjen e nivelit të zba-

timit të ligjeve që adresojnë barazinë gjinore dhe dre-

jtat e grave, si dhe mbrojtjen adekuate në rastet e 

dhunës në familje.  

Pjesëmarrës në këtë konferencë ishin: gjyqtarë dhe 

përfaqësues të organizatave vendore dhe ndërkom-

bëtare të cilat merren me barazi gjinore dhe luftojnë 

dhunën në familje. 

Më 5 dhjetor 2011, IGJK në bashkëpunim dhe 

mbështetje të Projektit të Drejtësisë Për Barazi Gji-

nore (UNWOMEN) në Kosovë, promovuan udhër-

rëfyesin për mbrojtjen e viktimave të dhunës në 

familje.  

 

Qëllimi i publikimit të udhërrëfyesi është që t’iu 

ofrojë viktimave të dhunës në familje informata se 

si të kërkojnë ndihmë kur ato përjetojnë dhunë në 

familje.  

 

Gjithashtu ky udhërrëfyes paraqet edhe rolin e in-

stitucioneve shtetërore me fokus rolin e gjyqtarëve, 

prokurorëve, policisë, shoqërisë civile dhe akterëve 

tjerë të cilët punojnë në mbështetjen dhe mbrojtjen 

e viktimave të dhunës në familje. 

Trajnim Stafi: Hartimi i raporteve dhe shkresave zyrtare Hartimi i raporteve dhe shkresave zyrtare   

Me 6 dhe 7 dhjetor 2011, IGJK në bashkëpunim 

me GIZ, Projekti për Reformë Ligjore  në 

Prishtinë, ka realizuar një trajnim për stafin e 

IGJK-së me temën lartshënuar. 

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte ngritja e aftësive 

praktike në shkrimin e raporteve dhe do-

kumenteve zyrtare që kanë rrjedhë logjike dhe 

të pranueshme për lexuesin, përgatitjen e struk-

turës përkatëse,  

 përdorimin e formateve të ndryshme për të le-

htësuar leximin e raporteve dhe dokumenteve zyr-

tare. 

 

Objektivë e trajnimit ishte zbatimi në praktikë i 

rregullave dhe parimeve që duhet ndjekur për har-

timin e raporteve dhe shkresave zyrtare si: 

 

 Të shkruarit të qartë dhe konciz; 

 Respektimi i rregullave gramatikore dhe të 

strukturës; si dhe 

 Kontrollimi i cilësisë dhe sasisë së informatave 

në raporte. 

 

Gjatë këtij trajnimi u trajtuan: shkruarja e 

raporteve, llojet dhe struktura e raporteve duke 

përfshirë raportet: javore, mujore, tre mujore dhe 

raportet vjetore dhe përdorimi i formateve të kup-

tueshme për hartimin e raporteve efektive. 

 

Përfitues ishin stafi i IGJK –së  nga Departamenti i 

Programit, nga zyra e Drejtorit dhe stafi udhëheqës 

nga Departamenti për Administratë dhe Financa.  
 


